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สารจากอธิการบดี
วารสารบั ณ ฑิ ต ศึกษาปริท รรศน์ นั บ ได้ ว่ า เป็ น วารสารที่ มี คุณ ภาพด้ า นวิ ช าการทาง
พระพุทธศาสนาจนได้การยอมรับในระดับชาติ คือมีฐานข้อมูลปรากฏในศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม และการประยุกต์
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไป
สิ่งที่พึงตระหนักและพัฒนาควบคู่ไปกับวิชาการคือความมีศีลธรรมและจรรยาบรรณของ
ความเป็นนักวิชาการแบบพุทธ กล่าวคือต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดถึง แหล่ง
ปฐมภูมิ เคารพกฎกติกา และสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการวิจัยและข้อที่
ค้นพบตามความเป็นจริงในเชิงสร้ างสรรค์ วิพากษ์วิจารณ์อยู่บนฐานข้อมูลและหลักแห่งเหตุผล
ที่สาคัญนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาพึงปลูกศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา สร้างสรรค์งาน
เพื่อให้สามารถนาไปพัฒนาประเทศชาติ และเทิดทูลไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
ขออนุโมทนาทีมงานจัดทาวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ที่ได้ช่วยกันผลิตผลงาน
วิชาการแก่สังคม สร้างองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้ชาวโลกได้ศึกษาและนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางสืบไป

(พระพรหมบัณฑิต)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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บทบรรณาธิการ
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ฉบับนี้ถือว่า เป็นฉบับสุดท้ายของปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
ถ้า จะมองย้ อนกลั บ ไปมองฉบั บ ที่ ไ ด้ รับ การตี พิม พ์ ที่ ผ่ า นมาแล้ว ถือว่ า ไม่ มี ความแตกต่ า งกัน
มากนัก เพราะว่ า กองบรรณาธิ การยั ง คงทุ่ ม เทเวลาเพื่อคัดและกรั่น กรองบทความวิ ชาการ
บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือที่ส่งมามากมายมาเสนอเพื่อเป็นการพัฒนาวิชาการให้มี
ความก้าวหน้า ถ้าจะมีคาถามว่า ความก้าวหน้านั้นวัดจากอะไร ความก้าวหน้าของวิชาการอาจจะ
วัดได้จากการมีงานเขียน เช่น บทความวิชาการ บทความวิจั ย บทวิจารณ์หนังสือ ได้รับการ
ตีพิมพ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ แต่ถ้าจะมองในมิติที่เชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาวิชาการกับการ
พัฒนาสังคม อาจจะต้องมองจากสังคมที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยงานวิชาการที่มี
เหล่ านั้ น และความก้าวหน้า ระดับ นี้ จ ะเป็ นก้า วต่อไปที่ ว ารสารบัณ ฑิ ตศึกษาปริทรรศน์กาลั ง
ขับเคลื่อนไปให้ถึง
ในวาระดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ นี้ ที ม งานกองบรรณาธิ ก ารขออ้ า งอิ ง
เอาคุ ณ พระศรีรัต นตรัย คือ คุณ ของพระพุ ท ธ คุณ ของพระธรรมและคุณ ของพระสงฆ์ จ งมา
ดลบันดาลประทานพรปกป้องคุ้มครองผู้เขียนและผู้อ่านวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ตลอดปี
ตลอดไป
พระทินวัฒน์ จนฺทปญฺโญ (สุขสง) ได้เขียนบทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการเผยแผ่
พระพุท ธศาสนาในโลกตะวั นตก” งานนี้ พ บว่ า แนวทางที่ เหมาะสมส าหรับ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในโลกตะวันตกทีเ่ หมาะสมนัน้ มีองค์ประกอบสาคัญ ๔ อย่างคือ ๑) วิธีการเผยแผ่
๒) เนื้อหาคาสอน ๓) กลุ่มเป้าหมายในการเผยแผ่และ ๔) จุดมุ่งหมายในการเผยแผ่ การวิจัย
เรื่องนี้ ผู้ เขีย นพยายามที่ จ ะหาแนวทางในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในต่ า งแดน จึ ง ถือว่ า
บทความวิจัยนี้มีความสาคัญในการเปิดโลกทัศน์สาหรับพระพุทธศาสนา
พระมหาสมชาย กลิ่นจันทร์ ได้เขียนบทความวิจัยเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา:
การพัฒนารูปแบบและวิธีการเชิงรุกของคณะสงฆ์ไทยจังหวัดเชียงใหม่ ” บทความวิจัยนี้
มุ่งเสนอรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องนี้
ผู้เขียนบทความวิจัยได้เสนอ ๓ รูปแบบสาคัญคือ ๑) การจัดโครงการธรรมะสัญจรไปสู่ท้องถิ่น
ต่ า งในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ๒) การจั ด วั ด ให้เ ป็ น สถานที่ ป ฏิบั ติ ธ รรมเพื่ อ การอบรมเยวชนและ
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ประชาชนในท้องถิ่น และ ๓) การเทศนาธรรม เช่น ในงานพิธีต่างๆ บทความวิจัยนี้ผู้เขียนแสดง
ให้เห็นว่า ถ้าพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่นาไปประยุกต์ใช้จะทาให้เกิดการพัฒนาเรื่องการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม
Mr. Yong Luo ได้เขียนบทความวิจัยเรื่อง “Guanyin Worship among the
Thai-Chinese: Religion, Ethnicity, and Gender” บทความวิจัยนี้พยายามแสดงให้เห็นว่า
การบูชากวนอิมของคนไทยเชื้อสายจีนถือว่าเป็นการปฏิบัติตนในทางพุทธศาสนาของคนไทย
เชื้อสายจีนและยังเป็นการบ่งบอกอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ด้วย นอกจากนี้ การที่กวนอิมมีรูปลักษณ์
เพศหญิงและมีคุณสมบัติ เช่น ความรัก คามเมตตา ความสมบูรณ์แบบ เป็นต้น จึงกลายมาเป็น
เหตุผลว่า ทาไมกวนอิมจึงเป็นที่นิยมในประเทศไทย
พระมหาสมเดช วงศ์ธรรม ได้เขียนบทความวิจัยเรื่อง “พระสงฆ์นักพัฒนา: รูปแบบ
การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ” บทความ
วิจัยนี้ผู้เขียนได้พยายามแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการพัฒนา
ชุมชนของพระสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกระบวนการที่สาคัญคือ ๑) การวางแผนโดยใช้หลักการ
มีส่วนร่วม ๒) การจัดองค์กร โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการวัด ๓) การจัดคนเข้าทางาน โดยมอบ
งานให้เหมาะสมแต่ละคน ๔) การสั่งการโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อปฏิบัติงานตามแผน และ
๕) การควบคุม กล่าวคือ การติดตามผลงาน งานนี้ถือว่าน่าสนใจในแง่การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้ าน
ในการจัดการชุมชน
พันโทเอนก คงขุนทด ได้เขียนบทความวิชาการเรื่อง “แนวความคิดในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา” ในบทความนี้ ผู้เขียนได้เสนอแนวความคิดในการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามหลั ก ไตรสิ ก ขา ผู้ เ ขี ย นได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของไตรสิ ก ขา
ในฐานเป็นเครื่องมือพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรมนุษย์ งานเสนอว่า ถ้ามนุษย์ทุกคนได้รับ
การพัฒนาตามหลักไตรสิกขาจะทาให้คนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจะส่งผลต่อสังคม
และประเทศชาติ
ดร. ศิริพร ทัศนศรี ได้เขียนบทความวิจัยเรื่อง “หลักความเชื่อทางศาสนาที่มีผลต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด: กรณีเช่าวัตถุมงคล” ผู้เขียนบทความวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า คนส่วน
ใหญ่ที่เช่าบูชาวัตถุมงคล เป็นเพศชาย นับถือศาสนาพุทธ มีความเชื่อเรื่องบาป บุญและผลกรรม
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ดังนั้น การตัดสินใจเช่าบูชาวัตถุมงคลแต่ละครั้ง จึงให้ความสาคัญเรื่องของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และราคาที่เหมาะสมรวมถึงการคมนาคมที่สะดวก
ดร. กีรติ กมลประเทืองกร ได้เขียนบทความวิชาการเรื่อง “การจัดการชุมชนเข้มแข็ง
ตามแนววิถีพุทธ” ในงานนี้ ผู้เขียนได้พยายามแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนา
กับการจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง นั่นแสดงว่า พระพุทธศาสนามีพื้นที่ ที่จาเป็นต่อการทาให้ชุมชน
เข้มแข็ง
ดร. พัฒน์ธนธร ตันติเวชยานนท์ ได้เขียนบทความวิชาการเรื่อง “หลักธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปราบการทุ จริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ : การนาไปใช้ให้เกิดผล
อย่างจริงจัง” บทความวิจัยนี้ได้พยายามที่จะนาเสนอปัญหาสาคัญของสังคม เช่น การทุจริต
คอร์รัปชั่น เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวทาให้สังคมไทยไม่สามารถได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
ถ้าจะพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวหน้า จาเป็นจะต้องมีการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
ดร. จุฑามาศ วารีแสงทิพย์และคณะ ได้เขียนบทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลของ
การปฏิ บั ติ อ านาปานสติ กั ม มัฏ ฐานที่ มีต่ อ คุณ ภาพชี วิต ของผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รับ การล้ า งไตทาง
ช่องท้อง” บทความวิจัยนี้ได้นาเสนอผลการวิจัยทีเ่ กี่ยวกับการนาเอาอานาปานสติไปใช้กับผู้ปววย
ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง บทความนี้พบว่า วิธีการของอานาปานสติมีผลเชิงบวกต่อผู้ปววย
ดังนั้น งานนี้จึงเสนอแนะให้มีการประยุกต์ใช้วิธีการของอานาปานสติกับผู้ปววยทั้งนี้เพื่อช่วยให้
ผู้ปววยได้คุณภาพชีวิตที่ดี
นางสาวเอื้ อ อารี ย์ วั ย วั ฒ นะ ได้ เ ขี ย นบทความวิ จั ย เรื่ อ ง “กระบวนการพั ฒ นา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของชาวพุทธ: กรณีศึกษาผู้จาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ๔
ตาบล ประเทศอินเดีย -เนปาล” ในงานนี้ ผู้เขียนได้นาเสนอรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม
เชิ ง จริย ธรรมของชาวพุท ธ โดยผู้ เขียนได้เสนอให้ใช้ หลักภาวนา ๔ คือ กาย ศีล จิ ต ปั ญ ญา
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นา งานนี้ ถื อ ว่ า มี ค วามน่ า สนใจเพราะเป็ น งานที่ ใ ช้ พื้ น ที่ ข อง
สังเวชนียสถาน ๔ ตาบลเป็นสนามวิจัย

จ

นายเกษม แสงนนท์ ได้เขียนบทความวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนามาตรฐานความรู้
สาหรับผู้บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตามมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา” ในงานนี้ ผู้เขียนต้องการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐาน
ความรู้สาหรับผู้บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เขียนได้เสนอไว้ว่า ผู้บริหารควรมี
ความรู้ ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒) กระบวนการพัฒนา ๔ ขั้นตอน
การนาไปใช้ เงื่อนไขความสาเร็จและเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรค ๓) รูปแบบที่พัฒนาขึ้นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเห็นว่าเหมาะสมใช้การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาได้
นายธานี สุ ว รรณประที ป ได้ เ ขี ย นบทความวิ จั ย เรื่ อ ง “คั ม ภี ร์ ส ารั ต ถสมุ จ จยจตุภาณวารอรรถกถา: การแปลและการวิเคราะห์” บทความวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงเป็นงานที่น่าสนใจ เพราะว่างานนี้ผู้เขียนได้แปลแล้วจึงนามาวิเคราะห์
เพื่อหาคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในคัมภีร์ซึ่งยังไม่เคยมีการทามาก่อน ผู้ที่สนใจด้านคัมภีร์ ควรจะศึกษางาน
นี้ให้มาก
นางสาวจารุวรรณ ภักดีดารงฤทธิ์ ได้เขียนบทความวิจัยเรื่อง “การท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาตามตานานอุรังคธาตุ” บทความวิจัยเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่โยงเข้ากับตานานอุรังคธาตุ ผู้วิจัยได้จัดรูปแบบได้ ๕ ประการคือ การ
ท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์พุทธศิลป์ การท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างศรัทธาปัญญาบาเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ
๑๐ การท่องเที่ยวเชิงวิชาการเพื่อศึกษาวิจัยพุทธประวัติ ตานาน การท่องเที่ยวเพื่อสักการะ
พระธาตุตามประเพณี และการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธภาพทางครอบครัว งานนี้มี
ความน่าสนใจเพราะนาธาตุมาเป็นเครื่องมืออธิบายการท่องเที่ยว
ผศ. ดร. บุญเลิศ จีรภัทร์ ได้เขียนบทความวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักไตรสิกขา
และอิท ธิ บ าท ๔ ในการจั ด การเรียนรู้เ พื่อพัฒ นาคุณ ลั ก ษณะที่ พึง ประสงค์ข องนิสิ ต คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ในงานนี้ ผู้เขียนเสนอการบูรณาการ
หลักไตรสิกขาและอิทธิบาท ๔ การการจัดการเรียนรู้ งานนี้พบว่า การบูรณาการหลักดังกล่าว
มีผลเชิงบวกต่อผู้เรียน
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ดร. วิโรจน์ คุ้มครอง ได้เขียนบทความวิจัยเรื่อง “คัมภีร์สุตตสังคหะ: การปริวรรต
การแปลและการวิเคราะห์ ” ในบทความวิจัยนี้ ผู้เขียนได้ทาการปริวรรต การแปลและการ
วิเคราะห์คัมภีร์สุตตสังคหะ สิ่ งที่ได้ จากการวิ จัยนี้ คือ การพบว่า คัมภีร์ดังกล่าวมีนัยที่ สาคัญ
เกี่ยวเนื่องกับพระไตรปิฎกและอรรถกถา ดังนั้น ผู้สนใจองค์ความรู้ในคัมภีร์ควรจะศึกษาเรื่องนี้ให้
ถี่ถ้วน
ดร. แสวง นิลนามะ ได้เขียนบทความวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์รูปแบบการเผยแผ่ พุทธ
ธรรมของวัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี” ในบทความวิจัยเรื่องนี้ ผู้เขียนพยายามที่จะ
วิ เ คราะห์ รู ป แบบการเผยแผ่ พุ ท ธธรรมของวั ด ปั ญ ญานั น ทาราม งานนี้ พ บรู ป แบบส าคั ญ
๓ ประการคือ ประโยชน์ ประหยัดและปริศนาธรรม การทาเช่นนี้ถือได้ว่า งานวิจัยนี้ได้ถอด
รูป แบบการจัด การของวั ดปั ญญานัน ทารามอัน เกี่ยวกับ การเผยแผ่พุ ทธธรรม ดัง นั้น ผู้ สนใจ
พุทธศาสนาเพื่อสังคมควรจะศึกษาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้
พระมหาพรชั ย สิ ริ ว โร, ดร. ได้ เ ขี ย นบทวิ จ ารณ์ ห นั ง สื อ เรื่ อ ง “Philosophical
Writing: An Introduction เขียนโดย A. P. Martinich” ในงานวิจารณ์หนังสือเรื่องนี้
ผู้เขียนพยายามถอดโครงสร้างของหนังสือดังกล่าวออกมาแล้วแสดงให้เห็นว่า หนังสือนี้มีความ
เหมาะสมกับผู้ที่เริ่มหาเครื่องมือในการเขียนงานทางปรัชญา เป็นที่ทราบกันดีว่า หนังสือที่ผู้สนใจ
เขียนงานทางปรัชญาจะสามารถนาไปใช้เพื่อพัฒนาความเข้าใจจนสามารถเขียนงานทางปรัชญา
ได้นั้นมีน้อย จากความจาเป็นนั้น หลังจากได้อ่านหนังสือนี้อย่างถี่ถ้วน ผู้เขียนได้เสนอแนะว่า
ถ้านิสิตหรือผู้สนใจกระบวนการเขียนงานทางปรัชญา หนังสือเล่มนี้สามารถตอบคาถามในการ
เขียนงานทางปรัชญาได้

